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 *الوزارة* 

ومنظم في العيد العباسي اما ظير منصب ونظام الوزارة في الدولة العربية االسالمية بشكل واضح  
 قبل ذلك فمم يكن المنصب موجودًا.

 وتعد كممة وزير عربية واوجو اشتقاقيا ثالثة: 

 مأخوذة من الوزر : وىو الممجأ الن الممك او الخميفة يمجأ الى رأي الوزير ومشورتو .-أ

 يستند البدن الى الظير .او مأخوذة من االزر : وىو الظير الن الخميفة يقوي ويستند الى وزيره كما -ب

 ويرى اخرون انيا مشتقة من الوزر : وىو الثقل الن الوزير يحمل عن الخمفية اثقالو ومسؤولياتو .-ج

ومصطمح )الوزير( ورد ذكره في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مما يدل عمى معرفة العرب  
وقولو تعالى :  }اشدد بو ازري واشركو في امريواجعل لي وزيرًا من اىمي ىارون اخي {بو. قال تعالى : 

ما من نبي اال وجعل وقول النبي )صمى اهلل عميو وسمم( :"  }واتينا موسى الكتاب وجعمنا اخاه ىارون وزيرا{
لو وزيران من اىل االرض ووزيران من اىل السماء اما وزيراي من اىل السماء فجبرائيل وميكائيل واما 

. وغيره من االحاديث الشريفة مما يدلل عمى معرفة العرب بو أبو بكر وعمر " وزيراي من اىل االرض ف
 حتى كان عمر بن الخطاب بمثابة وزير البي بكر .

وفي العصر االموي كان لمخمفاء االمويون مجموعة من المستشارين والكتاب يقومون مقام الوزراء  
رد ان )محمد بن الحنفية( سمي المختار وقد وردت كممة وزير في نصوص متعددة ومعان مختمفة فقد و 

الثقفي )وزيري واميني( وفي رواية اخرى ان امراء البيت االموي كان يعدون )رجاء بن حيوة( وزيرًا ومستشارًا 
 ليم ويعترفون بفضمو عمى اوالدىم واعماليم وان عبدالحميد الكاتب تولى الوزارة لمروان بن محمد .

بية االصل عمى الرغم من ان بعض المستشرقين قد اعاد ىذه يتضح من ذلك ان كممة وزير عر  
 الكممة الى اصل فارسي تعسفًا .



ظير ىذا المنصب في االيام االولى لمدولة العباسية وكان ابو سممة الخالل اول من تقمده فيو اول  
ر وظيفة الكاتب وزير ألول خميفة عباسي وقد لقبوه )وزير آل محمد( وكانت وظيفة الخالل تقارب الى حد كبي

 االموي .

ارتبطت الوزارة في العصر العباسي االول بقوة الخالفة سياسيًا واداريًا ويعود ذلك الى عدم تحديد  
صالحيات الوزير واختصاصاتو فالخميفة يعد وزيره مجرد مساعد لو او امين اسراراه. وبالرغم من ان ابا سممة 

و صالحيات واسعة ولكن ذلك لم يمنع من ظيور روح التصادم الخالل كان اول وزير ألول خميفة ولم تكن ل
من الناحية السياسية اذ ثبت لمخميفة خيانة وزيره بمحاولتو نقل الخالفة من العباسيين الى العمويين مما دفعو 
الى التخمص منو. وخالد البرمكي كسمفو الخالل ممن تمتعوا بثقافات واسعة وادب جم ومركز خطير في 

باسية اال انو تخوف من مصير الخالل فطمب ان يعمل عمل الوزراء وال يسمى وزيرًا مما يشير الى الدعوة الع
 عدم وضوح وتحديد صالحيات ىذا المنصب .

اما ابو جعفر المنصور فكان قويًا وينظر في كل صغيرة وكبيرة وكان الوزير في عيده ال يتعدى  
في ادارة شؤون الدولة جعمت مكانة الوزير اصغر بكثير من  ابداء النصح والتنفيذ ولعل قوة شخصيتو وكفاءتو

 حجميا .

ويعد ابو ايوب المورياني من اشير وزراء المنصور واكثرىم حظوة اشتراه المنصور قبل خالفتو  
وعمل عمى تثقيفو وتربيتو وبرع في خبرتو وخدمتو واخالصو لمخالفة اخالصًا كان موضع رقابة المنصور 

لخميفة باحتجاز االموال وسوء النية فنكبو وقتمو واستصفى اموالو وعيد المنصور بوزارتو الى وحذره حتى اتيم ا
 الربيع بن يونس فكان موضع ثقتو الى ان توفي المنصور وقام الربيع بأخذ البيعة لمميدي.

وفي عيد الخميفة الميدي شيدت الدولة فترة استقرار سياسي واداري حتى ظيرت في زمانو ابية  
زارة وعظمتيا وظير افضل الوزراء كفاية ومقدرة منيم معاوية بن يسار كان مشيورًا بعفتو وحكمتو واعتزل الو 

 الوزارة بسبب وشاية اودت بمركزه ونفوذه . 

وولي الميدي بعده يعقوب بن داود وىو من كبار الكتاب الموالي وسمم اليو الوزارة والدواوين وسماه  
االقوال والحكايات بسبب ميولو العموية فحبسو الخميفة وسجن جميع اىمو واقاربو الميدي االخ في اهلل وكثرت 

. 

وقد ظير التصادم بصورة واضحة بين سمطة الخميفة وطموح الوزير في الصراع الذي حدث بين  
دما الرشيد والبرامكة حيث بمغت الوزارة في عيده حدًا كبيرًا من القوة وبمغ الوزير درجة كبيرة من النفوذ عن



فوض الرشيد امر الدولة الى يحيى بن خالد البرمكي بأن فوضو االشراف عمى الدواوين وديوان الخاتم وزاد 
ىي من ضرب النقود واالشراف عمى البريدمن سمطاتو بأنو منحو الخميفة االشراف عمى الطراز ودور 

 اختصاصات الخميفة.

يكن غافاًل عن تصرفاتيم  بو الرشيد الذي لمن ولقد ىيمنت ىذه االسرة عمى مقاليد الدولة بشكل خطير 
 عام .  77الى ضرورة الحد من نفوذىم وتسمطيم فنكبيم بعد استئثارىم باألموال والوظائف مدة 

مت الوزارة اوج عظمتيا بعد ان تقمد الفضل بن سيل مقاليدىا وكان يمقب ذا وفي عصر المأمون وص 
التدبير وىو اول وزير لقب واول وزير اجتمع  لو المقب واالمارة الرياستين ومعنى ذلك رياسة الحرب ورياسة 

ولعب الفضل بن سيل دورًا كبيرًا في النزاع بين االمين والمأمون وانتيى االمر بقتل االمين. وكان الفضل بن 
 سيل كغيره من الفرس ينتصر لمعنصر الفارسي وقد نحاه المأمون عن مركزه ومكانتو .

باسي االول مرحمة اساسية في ظيور وظيفة الوزارة واستقرار قواعدىا وتكامل اذن يحتل العصر الع 
 -مقوماتيا كانت خالليا مؤسسة الوزارة عرضة التطورات عديدة يمكن ان نوضح ابرزىا :

في البداية لم تستقر وظيفة الوزارة بشكل واضح وقد ظير بعض التردد وعدم الميل الى اتخاذ وزير خوفًا -7
 سمطاتو واكتفى بوظيفة الكاتب .من تضخم 

 كان اغمب الوزراء من الموالي ومنيم من اسر كبيرة كالبرامكة . -2

 ان جميع الوزراء كانوا من الكتاب ومن ذوي المقدرة االدارية الكبيرة في ىذا النطاق .-3

 *الوزارة في العصر العباسي الثاني* 

 خطير في مركز الخالفة ومؤسسات الدولة المختمفة.وتتميز ىذه الفترة بظيور االتراك وكان ليم اثر  

ه اول خميفة عباسي استكثر من استخدام االتراك في الجيش والبالط 227-278ويعد المعتصم  
حتى اصبحوا قوة خطيرة وبدأ نفوذ الخمفاء والوزراء يتقمص تدريجيًا بسبب اتساع نفوذىم فاستندوا بالخميفة 

 في اختيارىم وعزل بعضيم احيانًا دأوا يتدخمون والوزراء ومؤسسات الدولة حتى ب

وكان من ابن وزراء المعتصم عبدالممك الزيات الذي اعاد لموزارة ىيبتيا وقوتيا ولما ولي الواثق استبقى     
وزارتو مما يدل عمى مقدرتو السياسية واالدارية ولما مات الواثق وتولى المتوكل ابقى ابن  ىابن الزيات عم
 وزارتو ايضًا اذ وزر ابن الزيات لثالث خمفاء .الزيات عمى 



وبعد وفاة ابن الزيات ضعف منصب الوزارة لسيطرة االتراك عمييا وتسييرىا حسب رغباتيم وقد  
صحب مقتل المتوكل اختالل االدارة وازدياد استبداد االتراك في الخميفة والدولة. اما الوزارة فكانت تحدد 

ف االتراك منو فسمطة الوزير من الناحية النظرية مستمدة من الخميفة ولكن سمطتيم حسب قوة الخميفة وموق
 عمميًا كان القادة االتراك يحددون سمطة الوزير وصالحياتو .

ر الوزراء وزارة بسبب تدخل االتراك في اختياوفي خالفة المنتصر والمستعين والمعتز سقطت ىيبة ال 
ود المعتمد واخوه الموفق وكانا كالشريكين في الحكم وفترة الضعاف ال خبرة ليم بأمور الدولة وتعد عي

المعتضد والمكتفي من العيود المجيدة في تاريخ الخالفة العباسية ويرجع ذلك الى قوة الخمفاء ومقدرة الوزراء 
حيث اصبح من العسير عمى االتراك التدخل في شؤون الخالفة والوزراء فانتعشت الوزارة بسبب اختبار وزراء 

فاء قاموا بأعباء الدولة خير قيام مثل عبيد اهلل بن خاقات اذ كان خبيرًا بأحوال الرعايا واالعمال ضابطًا اك
لألموال ولما مات استوزر الحسن بن مخمد بن الجراح فقد لقبو الموفق )ذا الوزارتين( تقديرًا لخدماتو الجميمة 

ن وىب واسماعيل بن بمبل واحمد بن صالح بن لمدولة وبعده تولى نخبة طيبة من الوزراء منيم سميمان ب
شيرزاد ومن الوزراء المشيورين عمي بن موسى الذي ولي الوزارة مرارًا واشتير باالستقامة وضبط الدواوين 

ه بسبب تدخل الحريم في 304وانصاف الرعية واتباع العدل في تحصيل الضرائب اال انو عزل سنة 
ت صدر عيد االضحى فمم يمبي طمبيا فأوغر  طمبت منو مبمغ من المال فيالسياسية اذ ان ام الخميفة المقتدر 

 الخميفة المقتدر فعزلو .

وان تدخل الحريم في سياسة الدولة وتدخل الجيش ايضًا ادى الى تدىور اداري وتكرار عزل الوزراء  
تى وفاة مرة( وظيور وزراء ضعاف مثل )محمد بن مقمة( وغيره واستمر الوضع ح74في عيد المقتدر )

ه بعد حرب بينو وبين االتراك انتيت بمقتمو فعادت سيطرة االتراك عمى مؤسسات 320الخميفة المقتدر سنة 
الدولة وخزائن االموال مما اضطر الخميفة الراضي الى استحداث منصب )امير االمراء( الذي يعبر حقيقة 

وىو يومئذ بواسط وطالبو باألموال لتوفير  عن ضعف الخالفة والوزارة اذ راسل الخميفة الراضي محمد بن رائق
نفقات الجيش واعممو انو قمده االمارة ورياسة الجيش وجعمو )امير االمراء( فعمت مرتبة ابن رائق عمى مرتبة 
الوزير فمم يكن لموزير ان ينظر في شيء من امر النواحي وال الدواوين وال االعمال وال كان لو غير اسم 

في المواكب واالحتفاالت الرسمية وجعل لمخميفة كاتبًا يتولى اموره المالية. وظل القادة الوزارة فقط والظيور 
االتراك يتوارثون ىذا المنصب ومنيم البريدي وبجكم وناصر الدولة الحمداني حتى انتزعو منيم البويييون 

 ه. 334الذين سيطروا عمى مقاليد االمور في بغداد سنة 

 ه* 334-333*الوزارة في العصر البوييي 



لوزير معاونًا د اة ولم يعتبعد سيطرة بني بويو عمى مقاليد االمور في بغداد فقد منصب الوزارة اىمي 
مجردًا من جميع الصالحيات فاضطربت امور الدولة مخميفة كما كان من قبل بل اصبح لمخميفة كاتبا ومشيرًا ل

 مير البوييي وزير ولمخميفة كاتبًا. نظمتيا واتخذا االمراء البويييين وزراء ليم فأصبح لألاو 

وادخل البويييون تعدياًل ميمًا في نظام الوزارة اذ اتخذوا وزيرين مثال عمى ذلك عضد الدولة الذي  
اتخذ لو وزيرًا في بغداد ووزيرًا اخبر في بالد فارس وىذا ادى الى حصول تصادم بين نفوذ الوزيرين وفي ىذه 

منحوىا لوزرائيم فسمو وزرائيم بكافي الكفاة, والكافي االوحد, واوحد الكفاة الحقبة عظم شأن االلقاب التي 
 ووزير الوزراء عماد الممك وممك الممك وغيرىا من االلقاب . 

وتولى خالل مدة النفوذ البوييي بعض الوزراء االكفاء تميزوا بمكانتيم في االدارة والسياسة تذكر  
الفتح والصاحب بن عباد والحسن ابن محمد الميمبي واحرز ىؤالء منيم ابا الفضل بن العميد وولده ابا 

الوزراء من كل عمم وفضل ومع ذلك فمم يكن جميع وزراء بنو بويو ممن تتوفر فييم المقدرة االدارية 
والسياسية بل تولى الوزارة شخصيات ضعيفة بذلوا االموال لمحصول عمى منصب الوزارة فانتشرت الرشوة 

ار الوزير لخدم في اختيعمى اموال الناس وسيطروا عمى بيت المال وقد تدخمت النساء وا واستولى الوزراء
فاستيزار ابي الحسن عمي بن عمرو في عيد بختيار بن معزل الدولة كان بتأثير والدتو واخية وحاجبو فتسمى 

 عد ان بذل ليم االموال العظيمة بالوزارة ب

ر التسمط االجنبي عمى مقاليد الخالفة وعيودىم من وال ريب فان العصر البوييي من اسوأ عصو  
العيود المظممة في تاريخ الوزراء فقد كان اغمبيم ممن ال يتصفون بالكفاءة واالدارية والمالية فقمت االموال 
واحتدم التنافس عمى الوزارة واستمر الضعف والتدىور مما ميد لعنصر اجنبي اخر الحتالل العراق سنة 

 ه.447

 ه* 095-334في العصر السمجوقي *الوزارة 

السالجقة كعنصر اجنبي ال يقمون خطورة عن البويييين. ففي العصر السمجوقي عاد الوزير الى  
ممارسة مسؤولياتو اإلدارية الى جنب الخميفة العباسي, فقد ابقى السالجقة وزير الخميفة الى جنب وزير 

بين سمطة الوزيرين ترينا تعاظم الوزير السمجوقي بالمقارنة  السمطان السمجوقي اي نظام الوزارتين. ان المقارنة
مع وزير الخميفة, خاصة وان بقاء الثاني في وظيفة كان رىنا برضا السالجقة, فالسمطان ممكشاه طمب من 

ه ان يعزل وزيره فخر الدولة لسوء عالقتو بالوزير السمجوقي نظام الممك فاستجاب 477الخميفة المقتدى سنة 
 الى طمبو .  الخميفة



وفي حقبة النفوذ السمجوقي تولى ميام الوزارة عدد من الوزراء كان لبعضيم اثر فعال في سياسة  
الدولة سواء بالنسبة لوزراء الخالفة او وزراء السالجقة فقد انتعشت وزارة الخالفة واستعادت كثيرًا من ىيبتيا 

ممارسة اعباء الوزارة عمى الرغم من ضغوط واحتراميا بحيث اصبح الوزير العباسي في وضع يسمح لو ب
وزراء السالجقة الختالف مصالحيا. حيث ادى الوزير العباسي دورًا ميمًا في مناىضة النفوذ السمجوقي 
والوقوف الى جانب الخميفة في محاولة استرداد ىيبة الخالفة ولحد من نفوذ السالجقة مثاًل وقف الوزير ابو 

 الت السمطان سنجر السمجوقي القدوم الى بغداد وتيديد الخميفة المسترشد . الحسن عمي بن صدقة ضد محاو 

كما قام بعض الوزراء بتنظيم شؤون الدولة السياسية واالدارية واالقتصادية ونيضوا بالحياة العممية  
مكن واالدبية فقد استطاع الوزير فخر الدين بن جيير ان يعيد بعض اجزاء الدولة الى طاعة الخميفة كما ت

الوزير ظيير الدين ابو شجاع من اقرار االمن وتوفير سبل العيش والقضاء عمى غالء االسعار واقرار العدل 
وازالة الظمم عن الرعية وادى عون الدين يحيى بن ىبيرة دورًا ميمًا في استعادة نفوذ الخالفة عمى بعض 

 الواليات ومناىضة النفوذ السمجوقي .

العباسيين في النيوض بالحركة العممية واالدبية عن طريق تشجيع العمماء كما اسيم بعض الوزراء  
والمكتبات فأسسوا  ة واالدبية وانشأوا المساجد والرباطاتواالدباء واغداق االموال عمييم وعقد المجالس العممي

 ىم. المدارس كالنظامية والتاجية منيم الوزير نظام الممك والوزير فخر الدولة محمد بن جيير وغير 

وقد دفع ذلك الخمفاء العباسيون المتأخرون الى منح مثل ىؤالء الوزراء القاب التفخيم والتعظيم بيدف  
تعزيز مكانة الوزير في الدولة ومواجية نفوذ السالجقة فقد لقب الخميفة المسترشد باهلل وزيره ابن صدقة 

ومنح الخميفة المتقي ألمر اهلل نين( جالل الدين سيد الوزراء, صدر الشرق والمغرب ظيير امير المؤمب)
وغيرىا من االلقاب التي منحيا  عون الدين سمطان العراق وممك الجيوش(الوزير يحيى بن ىبيرة بمقب )

 الخمفاء لوزارتيم لقاء عمل جميل او خدمة قدميا الوزراء لمخميفة ولمدولة.

مك, ومؤيد الممك, ومعين الدين, وتمقب وزراء السالجقة بألقاب اخرى مثل عميد الممك, ونظام الم 
 وشياب الدين .

ه وكان ىذا الوزير قوي 590وفي خالفة الناصر لدين اهلل تولى مؤيد الدين بن القصاب وزارتو سنة  
الشخصية وجمع بين رياستين السيف والقمم استطاع اعادة ممتمكات الدولة فامتنع الخميفة السير عمى رأس 

وزير زحفو الى ىمذان قاعدة السالجقة فاستولى عمييا ثم اعاد سمطة الخالفة جيش إلعادة االحواز وواصل ال



في تمك النواحي وىكذا تخمصت الخالفة العباسية من نفوذ السالجقة ودخمت مرحمة استقالل حقيقي دام من 
 ه حتى سقطت الخالفة عمى يد المغول .656-ه590سنة 

وىي تشبو وكالة الوزارة في ىذا العصر ومع ان وفي ىذا العصر برزت ظاىرة النيابة في الوزارة  
نائب الوزارة كان اقل سمطة من الوزير اال انو كان اكثر قربا وارتباطًا من الخميفة. وتشير النصوص الى 

 قائمة بأسماء وزراء الخميفة الناصر لدين اهلل ونوابو. 

 ه* 606-095*الوزارة بين 

احل الخطيرة التي مرت في تاريخ الخالفة العباسية ه من المر 656-590تعد المدة الواقعة بين  
خالل عيود الناصر, الظاىر, المستنصر, والمعتصم, فقد لعب كل من وزراء وقادة الجيش دورًا خطيرًا في 
االحداث التي راحت ضحيتيا الخالفة العباسية وذلك لتعرض البالد الى اليجمات المغولية منذ زمن بعيد ولم 

عاش من تقميل اثارىا واخطارىا. ويرجع ذلك الى ان الخمفاء لم يسمكوا سبيل اليقظة والحزم تستطع مراحل االنت
الل الشعور الديني بالتأكيد عمى ة وقد لجأ ىؤالء الخمفاء الى استغفي مواجية االخطار التي ىددت الدول

قادة الجيش بتوسيع شقة قدسية الخالفة واعتبار طاعتيا فرضًا عمى المسممين. يضاف ذلك الى قيام الوزراء و 
الخالف بين الشعب وتحول في كثير من االحيان الى صراع دام. باإلضافة الى اىمال الجيش ولم تفكر 
الدولة طوال الثالثين سنة االخيرة من عمر الدولة في انتياج سياسة عسكرية تقرر فييا ما يجب ان تفعمو 

مستحكم بين الوزراء وقادة الجيش وانقسام الحاشية ازاء الخطر المغولي الداىم يضاف الى ذلك الصراع ال
 والمجتمع بين المؤيد لو ومعارض ليما .

وقد ظير ذلك واضحًا في خالفة المستعصم في الصراع الحاد بين الوزير ابن العمقمي والدويدار  
مي واتصل بالمغول الصغير قائد الجيش وتراشقيما التيم بالخيانة والغدر بالخالفة فقد تواطئ الوزير ابن العمق

 ه . 656واستدعاىم لمقضاء عمى الخالفة العباسية سنة 

 *انواع الوزارة* 

 -ىناك نوعين من الوزارة : 

وزارة تنفيذ : ىذه الوزارة كما يدل عمييا اسميا يتوالىا من ينوب عن الخميفة في تنفيذ االمور دون ان تكون -7
ميفة وعمى الوزير ان ينفذ ما يرد اليو من اوامر ويمضي ما لو سمطة استقاللية فالرأي واالجتياد يبقى لمخ



يصدر عن الخميفة من احكام ومبعث ذلك ان نظر الوزير التنفيذي في شؤون الدولة مقصور عمى رأي االمام 
 وتدبيره .

وبين الرعايا والوالة يؤدي عنو ما امر وينفذ عنيم ما ذكر  او الخميفة ووزير التنفيذ وسيط بين االمام 
ويخبر بتقميد الوالة, وتجييز الجيوش ويعرض عميو ما ورد من ميم وتجدد من حدث ممم ليعمل فيو ما يؤمر 
بو فيو معين في تنفيذ االمور وليس بوال وال متقمد ليا. وال يجوز لو ان يحكم او يقمد الحكام وانما ىو 

 ي عنو .مقصور النظر عمى امرين احدىما: ان يؤدي الى الخميفة والثاني ان يؤد

وليذا فقد كانت شروط توليو الوزارة اخف من شروط وزير التفويض فال يشترط بو العمم باألحكام  
الشرعية او تمتعو بالحرية ألنو ليس لو ان ينفرد بوالية وال تقميد فتعتبر فيو الحرية وال يجوز لو ان يحكم 

 فيعتبر فيو .

الوزير ان يكون صادقًا وامينًا بعيد عن الطمع في ومن الطبيعي ان يراعي الخميفة في اختياره ليذا  
 االرتشاء, ذكيًا, فطنًا, محبًا لمرعية .

ويجوز لوزير التنفيذ ان يكون من اىل الذمة ولكن ال يجوز لوزير التفويض ان يكون منيم استنادًا  
 . }ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً {لقولو تعالى 

ويفوض اليو تدبير االمور برأيو  او الخميفة فوزير التفويض ىو الذي يستوزره االمام -وزارة التفويض :-2
وامضاءىا عمى اجتياده. فمو سمطة الحكم, بإصدار االحكام بما ينسجم والشريعة, سواء في القضاء او 

 ة الحروب, والتصرف في الشؤون المالية.المظالم, كما لو تقميد االمراء االقاليم واالنفراد بتدبير الجيوش وادار 

ونظرًا ألىمية ىذه الوزارة وخطورتيا فان حكميا اقوى وشروطيا اشد مما كان لوزارة التنفيذ, فتولييا ال  
 او بقول "قد قمدتك ما الى نيابة عني "  يتم اال بعقد, وبصيغة قانونية, كان يقول الخميفة المرشح وزارتو : "

 رة " .قد فوضت اليك الوزا

كما يشترط فيو زيادة عمى وزير التنفيذ, الحرية, واالسالم, والعمم باألحكام الشرعية, وشؤون الحرب  
 وجباية الخراج . 

 *سمطات الوزير وصالحياتو* 

الى احد المرشحين لينيب عنو في  ميفةالوزارة ىي الوالية الثانية في الدولة بعد الخالفة يعيد بيا الخ 
لة واالشراف عمييا وذلك لكثرة اعباء الخميفة فيتطمب االمر الى وزير يشاركو اعباءه واثقالو ادارة شؤون الدو 



في ادارة وتنظيم الدولة ومع ىذا فان سمطات الوزير تتحدد باختالف شخصيات الخمفاء والوزراء وان ظل 
 الخميفة دائمًا مصدر السمطان وعنو تصدر جميع االوامر الخاصة بشؤون الدولة .

ا ان سمطاتو تتحدد بنوع الوزارة التي يتقمدىا, فإذا كانت وزارتو ذات سمطات مقيدة وىي )وزارة كم 
 التنفيذ( فمسؤولياتو اقل بكثير ممن يتقمد وزارة التفويض .

فمن صالحياتو وسمطاتو اضافة الى ما ذكرناه في وزارة التفويض ىو االشراف عمى الدواوين كميا  
لدواوين. ويتولى الوزير اخذ البيعة لمخميفة عند توليو واالشراف عمى المراسيم بذلك وتوليو وعزل رؤساء ىذه ا

واستقبال امراء البالد المجاورة او رسميم قبل تشرفيم بمقابمة الخميفة واصبح فيما بعد لموزير نواب لمساعدتو 
 في ميامو . 
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